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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  الرحمن الرح.م بسم هللا
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

 :-رحمه هللا تعالى-الشنق.طياألمين بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد 
لم يبين هنا  [11]سورة النساء: {ُيوِص.ُكُم َّللاهُ ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْينِ }قوله تعالى "

ولكنه أشار إلى ذلك  ،حكمة تفضيل الذكر على األنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة
َل َّللاهُ َبْعَضُهْم َعَلى } :في موضع آخر وهو قوله تعالى َجاُل َقوهاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَما َفضه الرِ 

ألن القائم على غيره المنفق ماله عل.ه  ؛فقوا من أموالهموبما أن [34]سورة النساء:{ َبْعض  
ا والحكمة في إيثار مترقب للنقص دائما والمقوم عل.ه المنَفق عل.ه المال مترقِ ب للزيادة دائم  

 ا "ا لنقص المترقب ظاهرة جد  مترقب النقص على مترقب الزيادة جبر  
ه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبد

 أجمعين، أما بعد:
الميراث للذكر مثل حظ  :الحكمة في تفضيل الذكر على األنثى في الشرع في أمور منها

الشهادة شهادة مرأتين عن  :ومنها ،دية المرأة على النصف من دية الرجل ،الدية :ومنها ،األنثيين
العقيقة يعق عن الغالم  :ومنها ،ن يقابل عتق رجلفي العتق عتق امرأتي :ومنها ،شهادة رجل

هذه المواضع الخمسة التي فيها تفضيل الذكر على األنثى لحكم  ،شاتان وعن الجارية شاة
 -جل وعال -عظيمة فعلى سبيل المثال ما عندنا في تفضيله في الميراث كما جاء في قوله

الِقوامة والنفقة وكون النفقة تلزم الرجل وال تلزم  [11ء:]سورة النسا {ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْينِ }
ن كانت الِحَكم أكثر وأعظم  ،المرأة فالرجل يلزمه أن ينفق على امرأته هذا من أسباب التفضيل وا 

]سورة  {َأال َ.ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللهِطيُف اْلَخِبيرُ }من أن تستقصى أو ُيطََّلع على جميعها 
ِللذهَكِر }لماذا قال  :رضت واحدة عند عالم وهو يشرح اآلية من شيوخ األزهر وقالتاعت [14الملك:

ولم يقل لألنثى نصف الذكر فرد عليها بكالم مسكت  [11]سورة النساء: {ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْينِ 
لألنثى نصف الذكر يعني حرف الموضوع إلى موضوع  ،خجلت بعدها وما تكلمت طيلة الدراسة

على كل حال ال يمكن أن يأتي بمثله وال بشيء  ،رجها واستحيت بقية عمرها ما تتكلمثاني وأح
العرب وهم أفصح الناس في أوج عزهم في هذا المجال وفي أوج  -جل وعال -تحدى هللا ،منه

 تقدم في هذا الباب في الفصاحة والبالغة ما استطاعوا وهللا المستعان.
 طالب:          

 والعطية.
       طالب:    
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وعند الحنابلة  ،على كل حال العطية من أهل العلم من يرى ذلك وهو المرجح في المذهب
 ن تكون على قسمة هللا في الميراث.وغيرهم أن العطية ال بد أ

 طالب:          
 الوقف على حسب نص الواقف.

 طالب:          
 الواقف. الذي يؤديه لفظ ،اتقوا هللا سووا بين أوالدكم على حسب اللفظ

 طالب:          
 ين؟أ

 طالب:          
 يختلف بأدنى عبارة هذا نصوص الواقِفين.نصه؟  ما

 طالب:          
 يقول؟ ماذا

 طالب:          
مقتضى اللفظ التسوية أنهم سواء لكن مقتضى الحكمة اإللهية حتى  ..إذا قال لورثتي لعقبي لكذا

قالوا إن هذا ال  ،اعدلوا بين أوالدكم سووا بينهم «ن أوالدكماتقوا هللا وسووا بي»قالوا في قوله 
 يقتضي التسوية منهم من قال للذكر مثل حظ األنثى لكن قسمة هللا غالبة على كل قسمة.

 طالب:          
 على حسب الحاجة وعلى حسب الدافع والداعي لذلك.

 طالب:          
 .نعمخمس في حصروها 

 طالب:          
 ،والعتق ،والعقيقة ،والدية ،الميراث :عد معي ،ن القيم في زاد المعاد ذكرها وأطال عليهاراجع اب
اإلشكال أن المنظمات العالمية التي ال تنتمي إلى هذا الدين تطاِلب وبقوة بالتسوية بين  ،والشهادة

 ،األمور الذكر واألنثى وبالغوا في ذلك حتى فضلوا األنثى على الذكر وقدموها عليه في كثير من
وليس قصدهم نصر هذه المرأة الضعيفة ال وهللا إنما قصدهم أوال محاّدة شرع هللا ومعارضته من 

 ليستلبية رغباتهم وشهواتهم ال، في واألمر الثاني أن يستغلوا هذا المخلوق الضعيف  ،جهة
ني آدم شيء كم ُيظَلم في أرجاء المعمورة من المسلمين وال كأنهم من ب أوقصدهم نصر مظلوم 

 فأين حقوق اإلنسان التي يدعونها؟! 
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ }"قوله تعالى  ]سورة  {َفِإن ُكنه ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنه ُثُلَثا َما َتَرَك َواِ 

ان ا فلهن الثلثا فصاعد  ح تعالى في هذه اآل.ة الكريمة بأن البنات إن كن ثالث  صر   [11النساء:
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ح بأن الواحدة لها النصف و.فهم منه وصر   ،وقوله فوق اثنتين يوهم أن االثنتين ل.ستا كذلك
جمال وقد أشار ا وعل.ه ففي داللة اآل.ة على قدر ميراث البنتين إِ أن االثنتين ل.ستا كذلك أ.ض  

ألول ا ،ان أ.ض  اوأن للبنتين الثلثتعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف ال مفهوم مخالفة له 
إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بال  [11]سورة النساء: {ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْينِ } :قوله تعالى

ال لم .كن للذكر مثل حظ األنثيين ألن الثلثين  ؛نزاع فال بد أن .كون للبنتين الثلثان في صورة وا 
إذ ما من صورة يجتمع فيها  ؛لكن تلك الصورة ل.ست صورة االجتماع ل.سا بحظ   لهما أصال  

واعتراض  ،االبنتان مع الذكر و.كون لهما الثلثان فتعيهن أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر
إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة  بعضهم هذا االستدالل بلزوم الدور قائال  

 تتوقف على معرفة حظ األنثيين "
حظ األنثيين هو المطلوب إثباته  ،تدللنا به عليه لزم منه الدورحظ األنثيين هو المطلوب إذا اس

وأنه الثلثان فإذا استدللنا به كما في هذه الصورة على إثباته مع أنه يلزم عليه الدور والشيخ يقرر 
 خالف ذلك.

"ألنه ما علم من اآل.ة أن للذكر مثل حظ األنثيين فلو كانت معرفة حظ األنثيين مستخرجة من 
 ر لزم الدور ساقط "حظ الذك

 واعتراض بعضهم ساقط هذا خبر اعتراض.هذا جواب قوله في السابق 
"ألن المستخرج هو الحظ المعين لألنثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عل.ه معرفة حظ الذكر هو 

ا بأن لالبن مع واعترضه بعضهم أ.ض   ،ا فال َدور لالنفكاك الجهةمعرفة حظ األنثيين مطلق  
أن البنتين لما استحقتا مع الذكر  :ويؤيد األول ،نصف فيدل على أن فرضهما النصفالبنتين ال

ألن الواحدة إذا انفردت أخذت  ؛النصف ُعِلَم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك
ا أن البنت تأخذ مع االبن الذكر الثلث بال ويزيده إ.ضاح   ،النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث

 أخذه مع االبنة األنثى أولى فبهذا .ظهر أنه جل وعال أشار إلى ميراث البنتين  "نزاع فألن ت
ويزيده إيضاًحا أن البنت تأخذ مع االبن الذكر الثلث بال نزاع  :نعم هذا الكالم هو الواضح قال

يعني لو توفي ميت عن ولد وبنت ابن وبنت ابن وبنت المال له ما للذكر مثل حظ األنثيين للولد 
بنت تأخذ مع االبن ثلث فلتأخذ مع البنت األخرى  ،ثان وللبنت الثلث فإذا كانت بنت وبنتالثل

 ثلث وأختها تأخذ كذلك فيكون لهما الثلثان.
]سورة  {ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْينِ }أشار إلى ميراث البنتين بقوله  -جل وعال -"فبهذا .ظهر أنه

َفِإن ُكنه }وحكم الواحدة منهن بقوله م الجماعة من البنات ثم ذكر حك ،اكما بينه  [11النساء:
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ  ومما  [11]سورة النساء: {ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنه ُثُلَثا َما َتَرَك َواِ 

ا أنه تعالى فرعه عل.ه بالفاء في قوله  إذ لو لم .كن  [11]سورة النساء: {َفِإن ُكنه }يزيده إ.ضاح 
 وه :الموضع الثاني ،ف.ما قبله ما يدل على سهم اإلناه لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر
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ألن  [176]سورة النساء: {َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممها َتَركَ } :قوله تعالى في األختين
 ا وأقوى  "م  رحِ  البنت أمسُّ 

 الموضع الثاني.
 ألن البنت " "؛فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" :قوله تعالى في األختين"هو 

 نعم إذا كان هذا لألختين فالبنتان من باب أولى.
  "ت بال نزاع فإذا صرهح تعالى بأنا في الميراث من األخا وأقوى سبب  م  "ألن البنت أمس رحِ 

 .رض هم البنات واألخوات عصبات حينئذ  بدليل أنه إذا اجتمع البنات مع األخوات فصاحب الف
وأكثر العلماء على  ،ح تعالى بأن لألختين الثلثين ُعِلم أن البنتين كذلك من باب أولى"فإذا صر  

أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت ف.ه أولى بالحكم من المنطوق من 
 وم كما علم في األصول "ا للشافعي وققبيل داللة اللفظ ال من قبيل الق.اس خالف  

يعني هل داللته على ذلك في محل النطق يعني مفهوم الموافقة ومفهوم األولى وقياس األولى 
الذي يسمونه هل داللته في محل النطق؟ يعني هل داللة ضرب يعني المفترض والملَزم به 

ن ُوجد في زماننا هذا كان مسألة افتراضية ثم صارت واقعية رب الوالدين هل ض ،الظاهرية وا 
يقول  ماذاظر نا ؟[23]سورة اإلسراء: {َفاَل َتُقل لهُهَمآ ُأف   }منصوص منطوق في آية التأفيف 

وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيها أولى بالحكم من 
 المنطوق من قبيل داللة اللفظ ال من قبيل القياس.

 طالب:             
وعلى كل حال هو مفهوم ال منطوق ألنه لم يؤخذ من داللة النطق يعني  ،مونه قياس األولىيس

من اللفظ نفسه ال مستَدلٌّ عليه ال في محل النطق فعلى كل حال هو مفهوم الموافقة أو فحوى 
 الخطاب كما قالوا.

  " تبارك وتعالى"فاهلل
 طالب:             

نطوق يعني ألن المنطوق داللة اللفظ في محل النطق داللة داللة اللفظ يعني المنطوق كأنه م
 اللفظ في محل النطق.
 طالب:             

 وين؟
 طالب:             

 أولى بالحكم من المنطوق. نعم 
 طالب:             

 نعم.
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 ،لما بين أن لألختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى -تبارك وتعالى -"فاهلل
ح أنه ِلَما زاد على االثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على وكذلك لما صر  

ألنه  ؛ا من باب أولى أنه ل.س لما زاد من األخوات غير الثلثيناالثنتين من األخوات أفهم أ.ض  
كم من لما لم .عط للبنات ُعِلم أنه ال تستحقه األخوات فالمسكوت عنه في األمرين أولى بالح

ا ما أخرجه اإلمام أحمد  ،المنطوق به وهو دليل على أنه قصد أخذه منه ويزيد ما ذكرنا إ.ضاح 
جاءت امرأة سعد بن الرب.ع  :قال -هرضي هللا عن -وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر

يوم  هاتان ابنتا سعد ُقتل أبوهما :فقالت .ا رسول هللا -صلى هللا عل.ه وسلم-إلى رسول هللا 
ن عم   صلى هللا عل.ه -وال ُيْنَكحان إال ولهما مال فقال  هما أخذ مالهما ولم يدع لهما ماال  أحد وا 

صلى هللا عل.ه -فنزلت آ.ة الميراث فبعث رسول هللا  «.قضي هللا تعالى في ذلك» -وسلم
ا وم «أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك»إلى عمهما فقال  -وسلم

  "-رضي هللا عنهما -يروى عن ابن عباس
]سورة  {َفِإن ُكنه ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنه ُثُلَثا َما َتَركَ }-جل وعال-وهذا تفسير بالسنة لقوله

]سورة  {َفاْضِرُبوْا َفْوَق اأَلْعَناقِ }يعني فوق وعند بعض أهل العلم أن فوق زائدة  [11النساء:
ن كان الشيخ يمكن يضعّ المقصو  [12األنفال: قال في  ماذاف هذا ما أدري د اضربوا األعناق وا 

 على كل حال الحديث تفسير لآلية. ،اآلية األخرى 
 طالب:             

 نعم.
 طالب:             

 بقياس األولى هو قياس عند الشافعي. ليس :يقول
 طالب:             

وفيه ضعف بالنسبة للداللة  ،ألن القياس فيه خالف ا؛يقول ما نحتاج إلى أن نقول قياس نعم
يؤخذ باإللحاق بالعلة فأخذه من اآلية نفسها  ،يعني ما يؤخذ من اآلية يؤخذ باإللحاق ،اللفظية

 أقوى بال شك.
ألن هللا تعالى  ؛للبنتين النصف" :من أنه قال -رضي هللا عنهما -"وما يروى عن ابن عباس

فصرهح بأن الثلثين إنما  [11]سورة النساء: {ْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنه ُثُلَثا َما َتَركَ َفِإن ُكنه ِنَساء  فَ }قال 
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها }ا هو لما فوق االثنتين ف.ه أمور األول أنه مردود بمثله ألن هللا قال أ.ض   َواِ 

 فصرح بأن النصف للواحدة " [11]سورة النساء: {النِ ْصفُ 
لو واحدة لها النصف  ت الواحدة لها النصف والثنتان أو فوق الثنتين الثالث مثالً طيب إذا كان

أو  ؟هل تلحق بالنصف؟ تلحق الثنتان بالنصف؟ بالواحدة ؟والثالث لهما الثلثان فماذا لالثنتين
ح. ليس إلحاقها بالواحدة أولى من إلحاقها بالثنتين فنحتاج حنيئذ   ؟تلحق بالثالث  إلى مرجِّ
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د تقرر في وق ،ا عل.ه فرض النصفا معلق  بأن النصف للواحدة جاعال كونها واحدة شرط  ح "فصر  
ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم  ،تعارضت قدم األقوى منها ذااألصول أن المفاه.م إ

م عل.ه من المفاه.م إال ما قال ف.ه بعض العلماء إنه منطوق  الظرف ألن مفهوم الشرط لم .قده
 "ال مفهوم  

م المتفق يال شك أنه أوقى من جميع المفاه  ؟مفهوم أويعني ما اختلف فيه هل هو منطوق 
 عليها.

نما من ص.غ الحصر  "إال ما قال ف.ه بعض العلماء إنه منطوق ال مفهوم وهو النفي واإلثبات وا 
ا مراتب مفهوم قال في مراقي السعود مبين   ،والغا.ة وغير هذا .قدم عل.ه مفهوم الشرط

 خالفة:الم
 أعـــــــــــــــــــــــاله ال يرشـــــــــــــــــــــــد          

 
                           " 

 لما.ال ُيرِشد إال العُ  
  

 لمــــــــــــــــــــــا      ال ُيرَشــــــــــــــــــــــد إال العُ "
 

                             " 
  .العلماء النفي واإلثبات ال ُيرِشد إالَّ  

 يرِشد نعم  
  

ـــــــــــــــد إاله "  لمـــــــــــــــاالعُ  أعـــــــــــــــاله ال يرِش
 

                            " 
 لذي أشار عليه قال بعض العلماء إن داللته منطوقة ال مفهومة.يعني النفي واإلثبات ا 

  
"                            
 

ـــــــــــال لمنطـــــــــــوق بعـــــــــــض انتمـــــــــــى   ف
 وصــــــــف الـــــــذي يناســــــــبفالشـــــــرط فال 

 
ـــــــــارب  ـــــــــذي .ق ـــــــــق الوصـــــــــف ال  فمطل

 فعـــــــــــــــدد ثمـــــــــــــــة تقـــــــــــــــد.م يلـــــــــــــــي 
 

ـــــــي  ـــــــنه  الجل ـــــــى ال  وهـــــــو حجـــــــة عل
مسألة الغا.ة قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط " :وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه 

 فالصفة المناسبة "
  ا.ا نافعً مطرنا بفضل هللا ورحمته.. برد! برد!... اللهم اجعله صيبً 

             طالب: 
 نقف وقفنا ما عندنا إشكال. تريدون أن

وق مسألة الغا.ة قيل منطوق مسألة الغا.ة قيل منط" :"وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه
  "والحق
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 م..!جاجز ر تكسّ يا شيخ  معك ما هم
 طالب:             

 هللا المستعان. نعم
 طالب:             

 يمشون. ودعهمم صاحب الجوامع ؟ نقف على التنبيهان؟ كمل كالماذا
 "مسألة الغا.ة قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط فالصفة المناسبة "

 منطوق والصواب أنه مفهوم يليه في القوة مفهوم الشرط. ،يتلوه مفهوم الغاية
 "فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقد.م المعمول إلى آخره "

 فتقديم المعمول المفيد للحصر.
             طالب: 

 هو؟ ما
 طالب:             

 اللقب على خالف في قبوله.ذا آخر ه
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ }"وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله   [11]سورة النساء: {َواِ 

 :ثانيال [11]سورة النساء: {َفِإن ُكنه ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْينِ }أقوى من مفهوم الظرف في قوله 
  "الثالث ،داللة اآل.ات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين

ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ }الظرف فوق ألن في كلتيهما شرط  هذا مفهوم  [11]سورة النساء: {َواِ 
يقول  قد [11]سورة النساء: {َفِإن ُكنه ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْينِ } :الشرط أقوى من مفهوم الظرف في قوله

 ا هذا مفهوم فإن كن إن كانت فإن كن هذا كله مفهوم شرط.لماذا ال يكون أيًض  :قائل
 طالب:             

 لكن الظرف هو الملحوظ هنا. نعم
 طالب:             

والبنات من باب  ،أما نصيب األخوات متقرر ومنتهي ،هو يريد أن يقرر نصيب البنات نعم
 أولى.

 طالب:             
هنا مفهوم ظرف  ،مفهوم شرط ليسلمقابلة بين مفهومين لكن فإن كن نساء فوق المفهوم هنا ا

إن شاء  -سيأتيهو يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف كالم طويل للشيخ  ؟وأيهما أقوى 
 .-هللا

 طالب:             
 هو؟ ما
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 طالب:             
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْص } أن نعم كالهما في البنات ويريد أن يقرر  [11]سورة النساء: {فُ َواِ 

البنت لها النصف باالتفاق والثالث من البنات لهما الثلثان فماذا عن الثنتين هل تلحق بهذا أو 
 تلحق بهذا؟
 "الثالث  "

 طالب:             
 أن يبين أن القرآن يدل على ذلك. ى ال، هو ير 
أنه روي  :الرابع ،افي حديث جابر المذكور آنف   -هللا عل.ه وسلم صلى-تصريح النبي  :"الثالث

 وفي شرح الينبوع نقال  " :قال اآللوسي في تفسيره ما نصه ،عن ابن عباس الرجوع عن ذلك
 عن الشريف شمس الدين األرموني أنه قال في شرح فرائض الوس.ط  "

 اأَلْرَمِوي. أواألرموني 
 أرمني؟
 .امتأكد لستح تراجع قبل ما أ دري وهللا ال تصح ،جعترا لكنأرموي 

"أنه قال في شرح فرائض الوس.ط صح رجوع ابن عباس رضي هللا عنهما عن ذلك فصار 
 ا انتهى منه بلفظه إجماع  

 طالب:             
 ين؟أ

 طالب:             
ليس بأولى على  ،ح لما قلنا ليس إلحاق الثنتين بالواحدة أولى من إلحاقها بالثالثنحتاج إلى مرجِّ 

ح. ،حد سواء هذا منصوص وهذا منصوص نحتاج إلى مرجح  الحديث مرجِّ
 طالب:             

 فوق.
 طالب:             

 فوق ظرف وهذا مرجوح.
 طالب:             

 ال، استدالل ابن عباس بمفهوم الظرف الذي هو فوق.
 طالب:             

نحتاج إلى مثل هذا التطويل لكن الشيخ  اليعني  ،لى ذلكابن عباس ثبت رجوعه والحديث يدل ع
 يترك المسائل عائمة ال بد أن يصل فيها إلى حل. ال ،عنده منهج وهي الدقة

 اإلخوان..؟ نكمِّل؟ قال ماذا
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 طالب:             
 كمِّل. نعم

 :ي قولهاألول ما ذكره بعض العلماء وجزم به اآللوسي في تفسيره من أن المفهوم ف :"تنبيهان
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ } مفهوم عدد غلط والتحقيق هو ما ذكرنا  [11]سورة النساء: {َواِ 

  "ت كما رأيت ف.ما تقدم قال في نشرمن أنه مفهوم شرط وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجا
المفاهيم لكنه يلغى مفهوم العدد ألنه من أضعف  ،ولذا يلغى مفهوم العدد في كثير من األحيان

يقولون ذلك  الا ما يقولون العدد ال مفهوم له لكن كثيرً  ،في األصل معتبر وال يلغى إال لمعاِرض
 ورض.إال إذا عُ 

 طالب:             
المتكلِّم يقصد من كالمه ما يقصد لما يقول بسبع وعشرين درجة نقول العدد ال مفهوم  نعم،معتَبر 
 له؟!

 طالب:             
اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر }العدد لضعفه يقولون العدد ال مفهوم له  ،ف كثير سهل عندهممعرو 

يقولون العدد ال مفهوم له صحيح ال مفهوم  [80]سورة التوبة: {َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرهة  
 .[48]سورة النساء: {اَل َ.ْغِفُر َأن ُ.ْشَرَك ِبهِ ِإنه َّللاهَ } -جل وعال -؟ ألنه معارض بقولهلماذاله، 

 طالب:             
 له مفهوم لكنه ملغى باعتبار أن الكافر غير داخل تحت المغفرة وال المشيئة.

 "قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله:
 وهــــــــــــــو ظــــــــــــــرف علــــــــــــــة وعــــــــــــــدد

 
ــــــــــــد  ــــــــــــة معتَم ــــــــــــه شــــــــــــرط غا.  ومن

 ما نصه " 
 غاية ُتعتَمد.

 ُتعَتَمد؟
 طالب:             

 نعم.
 طالب:             

 ولكن ال يمنع أن يكون ُأخبر بالخمس ثم زيدت السبع فضل من هللا جل وعال.
 "ما نصه  "

الَّ   معناه أن في كالم الشارع لغو غير مقصود. وا 
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ذا وقال في شرح "والم راد بمفهوم الشرط ما ُفِهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وا 
ن ُكنه ُأوالِت َحْمل  َفَأنِفُقوا َعَلْيِهنه }ومنها الشرط نحو  :"هذا البيت أ.ضا قبل هذا ما نصه  {َواِ 

 مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط  " [6]سورة الطالق:
 مفهومه

 مفهوم انتفاء 
 ال، مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.

"مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير أوالت حمل ال يجب اإلنفاق عليهن ونحو 
ن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِ ْصفُ }فكذلك قوله  ،من تطهر صحت صالته انتهى منه بلفظه ]سورة  {َواِ 

لى شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه أنه إن انتفى علق عل.ه فرض النصف ع [11النساء:
فإن قيل  ،الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر

لتعل.قه بالشرط  [11]سورة النساء: {َفِإن ُكنه ِنَساء  َفْوَق اْثَنَتْينِ } :كذلك المفهوم في قوله
 شرط كونهن نساء "األول أن حق.قة ال :فالجواب من وجهين

ألنه فعل الشرط هذا هو الشرط إن كن نساًء لكنهن موصوفات بالظرف ما هي نساء مطلقة 
 مقيدة بالظرف فوق اثنتين.

 "وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط ال وصف زائد "
ابن عباس يقول بقول  ذيعند من يقول به يقول لك هذا ال هو وصف زائد لكنه وصف معتبر

الذي يقول بأن فوق تزاد كما في قوله فاضربوا فوق األعناق يصح  ،ليس بزائد إنما هو معتبر
 كالمه في مثل هذا.

منا أنا لو سل   :الثاني ،ا كانت أو غيره"وقد عرفت تقد.م مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرف  
 ا أنه مفهوم شرط "جدل.  

 طالب:             
 هو؟ ما

         طالب:     
]سورة  {َوألَصلِ َبنهُكْم ِفي ُجُذوِع النهْخلِ }ال، الشيخ له رحمة هللا عليه نظرات دقيقة في مثل هذا 

يعني هذا من باب المبالغة في الصلب حتى يتصور أنه من قوة الصلب أدخلهم في  [71طـه:
 الجذوع.
طلب الدليل من الستوائهما و.ُ ا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان أنا لو سلمنا جدل.   :"الثاني
إن قيل فما الفائدة في لفظة  ،وقد ذكرنا األدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم ،خارج

األول هو ما ذكرنا من أن حكم  :فوق اثنتين إذا كانت االثنتان كذلك فالجواب من وجهين
ذ ا فقوله  [11]سورة النساء: {َيْينِ ِللذهَكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنثَ }االثنتين أخذ من قوله قبله  كما تقدم وا 
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أن  :الثاني ،ا كما تقدمتنص.ص على حكم الثالث فصاعد   [11]سورة النساء: {َفْوَق اْثَنَتْينِ }
وأما ادعاء أن  ،لفظة فوق ذكرت إلفادة أن البنات ال يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ

معناه اثنان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى  لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين
ن قال به جماعة   من أهل العلم "والقرآن ينزهه عن مثله وا 

 [12]سورة األنفال: {َفاْضِرُبوْا َفْوَق اأَلْعَناقِ }كالم الشيخ في اآلية األخرى على   أن نقف نريد
 .تأتي به دمالقاالدرس  -إن شاء هللا -قادمقال عن فوق؟ األسبوع ال ماذا

ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلة  }"قوله تعالى     "[12]سورة النساء: {َواِ 
 قف على هذا الظاهر أن المطر يشغل اإلخوان.

 طالب:             
 موقوف عليه.

 طالب:             
توقيفية فإذا األذكار المؤقتة األصل أنها  ،وهللا الغالب أن مثل هذه األمور ال تقال من ِقَبل الرأي

  قيلت اقتداء بهذا ال بأس إن شاء هللا.


